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Korpi i Krishtit

22 Qershor 2014

Në atë kohë, Jezusi i tha turmës: “Unë jam buka e gjallë që zbriti prej qiellit: nëse ndokush 
ha këtë bukë, do të jetojë për amshim. E buka që unë do ta jap është korpi im, për 

jetën e botës.”  Atëherë judenjtë filluan të grinden me shoqi-shoqin e thoshin: “Si mundet 
ky të na japë korpin e vet për ushqim?”  Prandaj Jezusi u tha: “Përnjëmend, përnjëmend 
po ju them: nëse nuk e hani korpin e Birit të njeriut e nuk e pini gjakun e tij, nuk keni jetë 
në vetvete! Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim ka jetën e pasosur. Unë atë do 
ta ringjall në ditën e fundit. Sepse korpi im është ushqim i vërtetë, e gjaku im është pije e 
vërtetë. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim ai mbetet në mua dhe unë në të. 
Sikurse mua më dërgoi Ati i gjallë dhe unë jetoj për Atin, po ashtu edhe ai që ha mua do të 
jetojë për mua. Kjo është buka që zbriti prej qiellit, jo porsi ajo që hëngrën etërit e vdiqën: 
kush ushqehet me këtë bukë do të jetojë në amshim.” Gjn 6, 51-58



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:00 te Kisha: 
Our Lady of the Miraculous Medal, 739 BROWN’S 
LINE, Etobicoke, M8W 3V7 (Browns Line & Evans 
Avenue) Phone (416) 255-2721. Kisha ndodhet 
menjehere mbrapa Slovenia Credit Union. Public 
transport: Brown’s Line at Coules Court North Farside 
(15 m N) 123. Per me shume informacion shih faqen 
internet: www.ourladyofmm.com ose kunsulto 
harten e ketushme.

Kalendari liturgjik...
23 Qershor Shen Jozef Cafasso
24 Qershor Lindja e Gjon Pagezuesit
26 Qershor Shenjterit Gjoni dhe Pali
27 Qershor Zemra e Krishtit
28 Qershor Zemra e Zojës
29 Qershor Shenjterit Pjetri dhe Pali, apostuj

Lutja për vizitë të suksesshme dhe të bekuar
të Atit të shenjtë, Françeskut Papë në Shqipëri
Veprim përgatitor për ardhjen e Françeskut Papë në 
Shqipëri

“O Atë i mirë, me ndërmjetësimin e 
Nënës së Këshillit të mirë,
të cilën etërit tanë e zgjodhën për 
mbrojtëse dhe pajtore,
të të Lumturës Nënë Terezë dhe të 
Shërbëtorëve të Hyjit,
po Të lutemi, që vizita që Ati i 
shenjtë, Françesku Papë,
do ia bëj Vendit tonë, të jetë e 
suksesshme dhe plot bekim.
Përtërije në dashuri për Ty dhe për 
njëri-tjetrin mbarë popullin shqiptar: 
të moshuarit, burrat dhe gratë, 
fëmijët dhe të rinjtë,
që të gjithë së bashku, në Hyjin, të 

jemi shembull i shenjtërisë së jetës.
Bëj që të Krishterët të shkojnë pas 
Krishtit dhe ta dëshmojnë,
para njerëzve të kohës sonë dhe 
breznive të reja.
Vizita e Pjetrit të ditëve tona le të jetë 
për ne nxitje,
forcë dhe shërim i shpirtit tonë të 
vuajtur,
që me gatishmëri, gjithmonë t’i 
jetojmë vlerat e vërteta,
që burimin e kanë në dashurinë e 
Krishtit.
Së bashku më Atin e shenjtë, 
Françeskun Papë,
na vizito, o Shpirti Shenjt dhe 
përtërije fytyrën e Vendit tonë,
dhe në të, përtërij të gjithë bijtë e 
bijat e tua, Shqiptar!
Amen.

Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene Nik Biçi, Lekë Tarazhi:

Aleks  Coku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Tinaj
Anton Brunga
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Marku
Ardian Preçetaj
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Eduard  Shkreli
Erion Tase
Flobenc Shkalla
Gjergj  Nikolla
Ladi Lumaj
Lekë Tarazhi
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Mhill Ftoni
Ndok Macaj
Ndue Cacaj
Nik Biçi
Petrit Ujka
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Frani
Prek Spaqi
Prek  Kaçaj
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni
Sander Kosmaci
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Tom Ulaj➋



➌

Ton Vocaj
Vaso Gjuravcaj
Viktor Pleti
Viktor Gjokaj
Vladimir Doda

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte!
Per Hakun e KIshes: Vini re…
Sikur eshte caktuar me vendim te shumices se 
anetareve Haku Vjetor i Kishes eshte 500 dollare 
dhe mund te jipet ne cash, check ose me credit card 
(shih faqen website misioninenetereza.com Donate 
Now for Blessed Mother Teresa MIssion), ne nje 
shume te vetme ose pjese pjese gjate vitit. Ata te 
cilet per arsye te ndryshme jane ne veshtiresi te 
kontaktojne drejperdrejt me famullitarin.
Solemniteti i Korpit të Krishtit: 
historia

S o l e m n i t e t i 
i Korpit dhe 
Gjakut të 
Shenjtnueshëm 
të Krishtit, i cili 
para mesharit të 
sotëm njihej me 
emrin latinisht 
“Corpus Domini”, 
filloi të kremtohej 
që më 1264 kur, 
duke pranuar 
d e v o c i o n e t 
eukaristike të 
lindura në shekujt 
XII e XIII, për 
t’iu kundërvënë 
d o k t r i n a v e 
heretike rreth 

pranisë së Krishtit në lëndët e shuguruara, kjo festë 
u shtri në Kishën mbarë nga Papa Urbani IV përmes 
bulës Transiturus. Qe pikërisht ky papë i cili e kremtoi 
personalisht festën e parë të Korpit të Krishtit në 
Orvieto (Itali), në verën e të njëjtit vit, me solemnitet 
të madh. Në këtë kohë ndodhi edhe mrekullia e 
Bolsenës në Lazio, ku një meshtar bohem, Pjetri 
nga Praga, i cili kishte dyshime mbi praninë reale 
të e Krishtit në eukaristi, ndërsa kremtonte Meshën, 
pa sesi nga hostja e shuguruar nisi të pikonte gjak. 
I njoftuar për faktin e mrekullueshëm, Urbani IV 
ngarkoi ipeshkvin e Orvietos t’ia sillte linin shenjt 
të përgjakur dhe shkoi personalisht ta merrte këtë 
dëshmi kaq tronditëse të pranisë së Krishtit.  Në 
Romë kremtimi filloi që nga njëmijë e katërqinda, në 
kohën e papës Nikolla V, me Meshën në Bazilikën 
e Shën Gjonit në Lateran dhe procesionin drejt 
Bazilikës së Shën Marisë së Madhe, që përshkohet 
nëpër rrugën Merulana qysh nga viti i largët 1575. Që 
prej tre shekujsh, papët e ndryshëm që janë ulur në 
fronin e shën Pjetrit, kanë vijuar, me pak ndërprerje, 
të ndjekin të njëjtën rrugë, duke mbledhur miliona 
besimtarë rreth Eukaristisë, burim i bashkimit e 
ushqim kryesor për jetën e të pagëzuarëve. Secili 
besimtar ftohet në këtë solemnitet të ulet rreth sofrës 

eukaristike, ku ka vend për të gjithë, e të shijojë më 
mirë Praninë e Krishtit, që kremtohet çdo ditë e çdo 
vit.
Pope Francis: Church a Mother not a 
NGO 

Pope Francis at opening of Ecclesial Convention of 
the Diocese of Rome 17/06/2014
(Vatican Radio) Pope Francis opened the Ecclesial 
Convention of the Diocese of Rome on Monday 
night, emphasizing the Church’s role of Mother in a 
society where more and more children are leading 
the life of an orphan.
Pope Francis began his remarks by stating that over 
the past year, he has made numerous parish visits 
in the Diocese of Rome, where he has met a great 
number of people, however briefly.
“They have expressed their hopes and expectations, 
along with their pains and problems,” he said. 
The Holy Father noted that many people feel 
“disoriented”, with the difficulties of life, often lacking 
meaning and value. He then imagined the “hectic 
day” of a parent: getting up early, getting the children 
to school, the long commute to and from work.
“He begins to feel a weight on him which is crushing,” 
Pope Francis said. “And we ask ourselves: But is this 
life? Then, in our hearts, arises the question:  How 
can we do this to our children - our children - and 
give a sense to their lives? Because they feel the 
way we sometimes live our lives is inhuman, and do 
not know which way to go so that life is beautiful, and 
you are content to get up in the morning.”
The Holy Father lamented the fact that many men do 
not have time to play with their children, and said it 
leaves the child like an orphan.
“Orphans, with no memories of the family, because…
their grandparents have been moved away to a 
nursing home,” he said. “Orphans without affection 
or love today because everyone is in too much of a 
hurry: Dad is tired, mom is tired…they are orphaned!”
Pope Francis reminded them Jesus said he would 
not leave us orphans.
“How can we not feel a burning in the heart and say 
to everyone, especially young people: You are not 
an orphan. Jesus Christ has revealed to us that God 
is our Father and want to help you, because he loves 
you?” Pope Francis asked.
He lamented a culture that leaves young people 
orphaned without jobs, and multiplies the 



opportunities for pleasure, distraction, curiosity,  
but “is not able to bring man to true joy.”
Pope Francis said the Church needs to be a 
Mother, not a “well-organized NGO with a bunch of 
pastoral plans”.
“Being in the Church is being at home with mom,” 
he said. The Holy Father said without this, going 
to Church becomes like going to an institution, and 
gives it the identity of a football team, where people 
are just “fans” of being Catholic.
He said people need to feel the “tenderness” of  
a Mother in the Church.
“We have to always welcome people with a big heart, 
like family,” he said.
This is especially true in dealing with young people, 
and the Pope said the Church must encourage the 
participation of the youth.
Pope Francis concluded his remarks by thanking the 
parish priests present.
“The Italian Church is strong thanks to the parish 
priests,” he said.

Radio Maria!
Degjoje drejtperdrejt ne www.radiomaria.al 
Kush deshiron te kontaktoje me Radio Marine ose 
te kerkoje lutje mundet me text message ne numrin 
+355-69-333-3302 ose duke telefonuar ne numrin 
MagicJack 484-961-1564
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Kramer’s Bar & Grill
1915 Yonge St Toronto 
Per Festa Private 
Kontakto Arben Toma 
Tel : 647-887-9058

• Fergese
• Reçel fi ku, pjeshke, 

kumbulle, qershie
• Marinade Speci,

kastraveci, lakre
• Speca te pjekur
• Speca djeges 
• Panxhar i kuq
• Komposto kumbulle
• Uje Mineral Tepelene
• Coffee Skenderbeu

www.kodra.org

Produkte
Shqiptare!
Prodhuar dhe
importuar nga 
Shqiperia.


